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ANUNŢ 

privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de 

personal civil contractual de îngrijitor în formația transport și deservire  

 la U.M. 02122 Bucureşti 
 

 

            Principalele cerinţe ale postului de îngrijitor:  
- execută zilnic curăţenia în clădiri şi în spaţiile de folosinţă ce i-au fost repartizate, conform 

normelor în vigoare, respectă regulile de igienă în activitatea prestată, asigură calitatea lucrărilor 

executate, îndeplineşte prin cumul orice alte activităţi ordonate. 

 

            Potrivit art. 6 din ,,Regulamentul-cadru” aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 286/23.03.2011, 

cu modificările şi completările ulterioare, pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar 

de concurs (dosar cu şină), care va conţine următoarele documente: 

a) cerere de înscriere la concurs, adresată comandantului U.M. 02122 Bucureşti; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

c) copia actului de stare civilă, dacă este cazul; 

d) copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care să ateste 

efectuarea calificării solicitate, după caz, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea 

condiţiilor generale şi specifice de ocupare a postului, solicitate de către U.M. 02122 Bucureşti; 

e) carnetului de muncă sau după caz adeverițele care atestă vechimea în muncă și în 

specialitate, (de la data de 01.01.2011 până în prezent), în copie ; 

f) extras din aplicaţia REVISAL - ,,RAPORT PER SALARIAT”, semnat şi ştampilat de către 

angajator, sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă/specialitate, în copii; 

g) contracte individuale de muncă, acte adiţionale şi decizii de încetare a contractului 

individual de muncă (de la data de 01.01.2011 până în prezent), în copii; 

h) certificatul de cazier judiciar în original sau o declaraţie pe proprie răspundere că persoana 

care doreşte să candideze, nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care 

candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data 

desfăşurării primei probe a concursului; 

i) adeverinţă medicală în original care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată 

cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 

unitaţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, 

numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii; 

j) curriculum vitae - model European (tehnoredactat); 

k) declarație referitoare la acordul persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în 

vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, corespunzător fişei postului, în condiţiile 

în care este declarată „Admis” la concurs; 

l) dosar cu şină. 

Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi documentele care 

atestă vechimea, vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu 

acestea. 

 

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 30.12.2021, ora 15.00. 

 

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02122 Bucureşti, str. Institutul Medico-Militar, 

nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti, la compartimentul „Personal”, persoană de contact-secretar: P.c.c. 

Tudoroiu Ionela-Irina, telefon: 021/319 6006, int. 184 (în zilele lucrătoare în intervalul 07.30-15.30). 
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Condiţiile generale pentru ocuparea postului, sunt următoarele:  

1. Deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România; 

2.  Cunoaşterea limbii române, scris si vorbit; 

3.  Vârsta minimă reglementată de prevederile legale - minimum 15 ani; 

4.  Deţinerea capacităţii depline de exerciţiu; 

5.  Deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinţei medicale eliberate de către medicul de familie sau de unitaţile sanitare abilitate; 

6. Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

7. Persoana care doreşte să candideze, trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru 

săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în 

legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei 

infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia 

situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

 

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de îngrijitor sunt următoarele: 

1. Să fie absolvenţi a unor studii medii sau generale; 

2. Vechimea în muncă – mimim 6 luni; 

3. Nivelul de acces la informaţii clasificate ale persoanelor care urmează să încadreze funcţiile 

este ,,Secret de serviciu”, în acest sens fiind necesar acordul scris al candidaţilor, prealabil desfăşurării 

probelor de concurs, privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii 

clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „Admis“; 

4. Să aibă aptitudini de lucru în echipă, capacitatea de a-şi asuma responsabilităţile şi 

disponibilitate de a se prezenta la program în vederea exercitării atribuţiilor funcţionale în situaţii de 

urgenţă. 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs, se afişează în data de 04.01.2022, la sediul U.M. 

02122 Bucureşti, str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti şi pe pagina de internet a 

Institutului Medico-Militar: ,,institutul-medico-militar.mapn.ro”. 

Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs, se depun la sediul 

U.M. 02122 Bucureşti (str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti), în data de 

05.01.2022 (în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor de 

concurs), sub sancţiunea decăderii din acest drept); persoană de contact – secretar: P.c.c. Tudoroiu 

Ionela-Irina, telefon: 021/319 6006, int. 184 (în zilele lucrătoare în intervalul 07.30-15.30). 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs, se afişează 

la sediul U.M. 02122 Bucureşti (str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti) şi pe pagina 

de internet a Institutului Medico-Militar: ,,institutul-medico-militar.mapn.ro”, în data de 06.01.2022 

(în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor). 

 

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 

1. Proba practică: se desfăşoară la sediul U.M. 02122 Bucureşti (str. Institutul Medico-Militar, 

nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti), în data de 10.01.2022, începând cu ora 09.00. 

                Rezultatul la proba practică se afişează în data de 11.01.2022, până la ora 15.00, la sediul 

U.M. 02122 Bucureşti (str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti) şi pe pagina de 

internet a Institutului Medico-Militar: ,,institutul-medico-militar.mapn.ro” 

                Eventualele contestaţii privind rezultatul probei practice, se depun la  sediul U.M. 02122 

Bucureşti (str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti) în data de 12.01.2022 (în termen 
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de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din 

acest drept); persoană de contact – secretar: P.c.c. Tudoroiu Ionela-Irina, telefon: 021/319 6006, int. 

184 (în zilele lucrătoare în intervalul 07.30-15.00). 

    Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba practică se afişează la sediul 

U.M. 02122 Bucureşti (str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti) şi pe pagina de 

internet a Institutului Medico-Militar: ,,institutul-medico-militar.mapn.ro”, în data de 13.01.2022 (în 

termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor). 

2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02122 Bucureşti (str. Institutul Medico-Militar, nr. 

3-5, Sector 1, Bucureşti), în data de 14.01.2022, începând cu ora 09.00. 

                  Rezultatul la interviu se afişează în data de 17.01.2022, la sediul U.M. 02122 Bucureşti 

(str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti) şi pe pagina de internet a Institutului 

Medico-Militar: ,,institutul-medico-militar.mapn.ro”. 

                  Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului, se depun la  sediul U.M. 02122 

Bucureşti (str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti), în data de 18.01.2022 (în termen 

de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din 

acest drept); persoană de contact – secretar: P.c.c. Tudoroiu Ionela-Irina, telefon: 021/319 6006, int. 

184 (în zilele lucrătoare în intervalul 07.30-15.30). 

                  Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu, se afişează la sediul U.M. 

02122 Bucureşti (str. Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti) şi pe pagina de internet a 

Institutului Medico-Militar: ,,institutul-medico-militar.mapn.ro”, în data de 19.01.2022 (în termen de 

maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor). 

                  Rezultatele finale ale concursului, se afişează la sediul U.M. 02122 Bucureşti (str. 

Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti) şi pe pagina de internet a Institutului Medico-

Militar: ,,institutul-medico-militar.mapn.ro”, în data de 20.01.2022. 

 

NOTE: 

1. Toate activităţile se desfăşoară la sediul U.M. 02122 Bucureşti, str. Institutul Medico-

Militar nr. 3-5, sect. 1, Bucureşti, telefon contact la telefon 021/319 6006, int. 184. 

2. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare        

probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă. 

3. Se pot prezenta la următoarea etapă/probă, numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba 

precedentă. 

 

 

 


